….. ……………………………………
(data, miejscowość )

Oświadczenie żołnierza zawodowego
złożone w celu wyliczenia odprawy mieszkaniowej o stanie rodziny posiadanym na dzień wskazany
przez żołnierza w okresie pełnienia zawodowej służby wojskowej1
1. Oświadczam, że pełniąc zawodową służbę wojskową w okresie
-

od

-

do

-

-

do wyliczenia odprawy mieszkaniowej wskazuję dzień


,
-

-

, w którym

zajmowałem/łam stanowisko służbowe o stopniu etatowym ........................................................

w ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres instytucji wojskowej)

na podstawie decyzji/rozkazu nr ………………………………. z dnia ………………………………
wydanej /go* przez ………………………………………………………………………………………….


członkami rodziny, o których mowa w art. 26 ust 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byli:

L.P.

Nazwisko i
imię (imiona)

Data
urodzenia

Pesel

Stopień
pokrewieństwa

Adres zamieszkania

Stan cywilny

2. Ponadto oświadczam, że we wskazanym okresie wspólnie zamieszkiwałem z ww. osobami
w lokalu mieszkalnym nr ………….. przy ul. …………………………………………………………….
w miejscowości …………………………………………………………………………………………… …..
3. Informuję także, że mój małżonek/moja małżonka wymieniony/a * w niniejszym oświadczeniu (należy wypełnić wówczas, gdy we wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej wskazany jest inny małżonek
niż w niniejszym oświadczeniu)
a) otrzymał(a)/ nie otrzymał (a)* ekwiwalent(u) pieniężny(ego) w zamian za rezygnację z kwatery
wypłacony(ego) na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
b) otrzymał(a)/nie otrzymał(a)* odprawę(y) mieszkaniową(ej) wypłaconą(ej) albo zrealizowaną(ej) w formie
rzeczowej na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
1
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c)

d)
e)
f)

1.

nabył(a)/nie nabył(a)*) lokal(u) mieszkalny(ego) od Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
Agencji
Mienia
Wojskowego
albo
jednostki
samorządu
terytorialnego
z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
otrzymał(a)/nie otrzymał(a)* pomoc(y) finansową(ej) w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej
przysługującej do dnia 31 grudnia 1995 r.;
nabył(a)/nie nabył(a)* od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego
własnościowe(go) spółdzielcze(go) prawo(a) do lokalu mieszkalnego;
jest/nie jest* albo był/nie był* żołnierzem zawodowym, pełniącym służbę w miejscowości ……….……
4. Do oświadczenia załączam dokumenty potwierdzające ww. stan (np. decyzję/ rozkaz o zajmowanym
stanowisku służbowym; dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie osób wymienionych w pkt. 1
niniejszego oświadczenia np. dokument zameldowania, oświadczenie dzieci; oświadczenia małżonka/byłego
małżonka):
…………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..
Dodatkowo oświadczam:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ponadto, Agencja Mienia Wojskowego informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Pana/Panią jest Agencja Mienia Wojskowego
w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, www.amw.com.pl;
2. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji
art. 23 i art. 47 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz art. 84 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
art. 17 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz niektórych
innych ustaw;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
Administratora;
5. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Dyrektora Oddziału
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w …………………., ul. ……………, …-… …….…………
obsługującego Pana/Pani sprawę, prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl
lub listownie Biuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911
Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Oświadczam, że przyjąłem/am powyższą informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez
Agencję Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa:
…………………………………………
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

* - niepotrzebne skreślić

str. 2

